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Przedstawiam Państwu kolejny numer nowego biuletynu miejskiego, przygotowa-
nego z myślą o mieszkańcach Bełchatowa. Jak zawsze chcemy w nim rzetelnie 
informować i zwracać uwagę na istotne wydarzenia, zgodnie z przyjętą w tytule 
zasadą, że Warto Wiedzieć Więcej. Założyliśmy, że nasze pismo ukazywać się bę-
dzie w cyklu miesięcznym, zawsze na przełomie miesięcy. Zależy nam, aby infor-
macje, które Wam przekazujemy były z jednej strony relacją z tego, co działo się 
w naszym mieście przez cały kończący się miesiąc, a jednocześnie zapowiedzią 
tego, co dziać się będzie w kolejnym miesiącu. Aktualny numer poświęcony został 
przede wszystkim sprawom najbardziej potrzebujących mieszkańców Bełchato-
wa, ale na uwagę zasługuje również fotorelacja z wydarzenia, które miało miej-
sce po raz pierwszy w Bełchatowie. Mam na myśli zainaugurowany w tegoroczne 
wakacje cykl „Letnich koncertów ze Stypendystami”. To przedsięwzięcie, mające 
na celu promocję naszych młodych talentów – stypendystów Prezydenta Miasta 
Bełchatowa - cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że na pewno wpisze się 
na stałe w kalendarz imprez kulturalnych, organizowanych rokrocznie w Bełcha-
towie. Jeżeli chcecie Państwo podzielić się ze mną swoimi uwagami czy propozy-
cjami na temat naszego biuletynu, codziennie czekam na kontakt z Państwem pod 
adresem: k.kleska@um.belchatow.pl.

Wybory do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej odbędą się 
25 października 2015 r. 

Wybory coraz bliżej

Od redakcji

Redaktor Naczelny
  Katarzyna Kleska

Mieszkańcy naszego miasta głosują 
w tych samych lokalach wyborczych, 
co w ostatnim referendum ogólnokra-
jowym oraz wyborach samorządowych 
w 2014 r. i wyborach Prezydenta RP 
w 2015 r. Informacja o numerach, 
granicach obwodów głosowania i wy-
znaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych dostępna jest 
na stronie www.bip.belchatow.pl 
w zakładce "Wybory/Referenda”. Lo-
kale wyborcze w dniu głosowania tj. 
25 października 2015 r. otwarte będą 
w godzinach 7.00 – 21.00. Wyborca może 
również głosować  korespondencyjnie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien być zgłoszony przez wybor-
cę do Urzędu Miasta Bełchatowa, przy 
ul. Kościuszki 1  najpóźniej w trzynastym 
dniu przed dniem wyborów, tj. do 12 paź-
dziernika 2015 r. Wyborca, który zamie-
rza zmienić miejsce pobytu przed dniem 
wyborów może otrzymać zaświadczenie 
o prawie do głosowania. Z zaświadcze-
niem takim można głosować w dowolnym 
obwodzie głosowania w kraju, za grani-
cą lub na polskim statku morskim. Wnio-
sek o wydanie zaświadczenia o prawie 
do głosowania składa się do Urzędu Mia-
sta Bełchatowa, w którym wyborca bę-
dzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 
w drugim dniu przed dniem wyborów, 
tj. do 23 października 2015 r.  
Informacje w sprawach rejestru 
wyborców i spisu wyborców, udzielenia 
pełnomocnictwa do głosowania, głoso-
wania korespondencyjnego, zaświadczeń 
o prawie do głosowania  można uzy-
skać w Urzędzie Miasta Bełchatowa, 
ul. Kościuszki 1, w Zespole ds. Ewidencji 
Danych Osobowych lub pod nr telefonu 
44 733 51 54.

MR

Uroczystości Wrześniowe jak co roku miały bardzo podniosłą atmosferę 
i były hołdem złożonym bohaterom września 1939 roku. Dla lokalnej spo-
łeczności są niezwykle ważnym wydarzeniem patriotycznym, a wieść 
o ich niepowtarzalności zatacza coraz szersze kręgi.

Rogatywka podporucznika Zawilskiego
Pamięć poległych, którzy odda-
li życie za Ojczyznę jest dla Po-
laków wciąż żywa. A te osoby, 
które w sposób szczególny wy-
różniają się krzewiąc patriotyzm 
i wspierają inicjatywy społecz-
ne, zostały wyróżnione w trakcie 
obchodów 76. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. „Rogatywką 
ppor. Apoloniusza Zawilskiego” 
uhonorowani zostali: senator Wie-
sław Dobkowski, Łukasz Politański 
z GRH 84 Pułku Strzelców Poleskich 
i Miejska Orkiestra Dęta w Grocho-
licach oraz Orkiestra Dęta OSP 
w Gomulinie. 

MR
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Szanowni Państwo,

jesień to przedsmak zimy- pory roku trudnej do przetrwania dla bezdomnych 
i potrzebujących. W naszym mieście niestety są osoby, które mają złą sytuację 
fi nansową. Przekonałam się o tym podczas moich spotkań z mieszkańcami. Chcąc im 
pomóc i udzielić wsparcia podjęłam działania, których celem było stworzenie jadło-
dajni. Cieszę się, że w Bełchatowie  nie brakuje osób chętnych do podejmowania 
inicjatyw, bo przecież nie ma dobrego zarządzania bez współpracy z mieszkańcami. 
Potwierdzeniem tego są pomysły bełchatowian znajdujące się we wnioskach tegorocz-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego. Po wstępnej analizie, już dziś mogę powiedzieć, 
że są one dobrze przemyślane i przygotowane. To Państwo sami, w najbliższym czasie 

wybierzecie najlepsze dla mieszkańców przedsięwzięcia. Kolejną propozycją włączenia się w proces zarządza-
nia miastem są konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Miasta. Zachęcam wszystkich, aby wykorzystali 
tę możliwość i przedstawili swoje sugestie dotyczące trzech najważniejszych obszarów rozwoju Bełchatowa: 
gospodarczego, inwestycyjnego oraz społecznego. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

W połowie września otwarto jadłodajnię dla osób ubogich i bezdomnych. Z darmowych posiłków 
korzysta kilkadziesiąt osób dziennie.

Jadłodajnia dla potrzebujących

Jadłodajnia mieści się przy ulicy Kwia-
towej 6. Ciepłe posiłki w postaci zupy 
i pieczywa wydawane są od poniedział-
ku do soboty, w godzinach 13.00 - 15.00. 
Korzystanie z jadłodajni dla osób po-
trzebujących jest całkowicie bezpłatne. 
Ofi cjalnego otwarcia jadłodajni dokona-
ła Prezydent Miasta Mariola Czechowska, 

która już w swym programie wyborczym 
zapowiadała pomoc potrzebującym. 

- Ta działalność przyniesie wiele dobre-
go, bo wielką wartością jest umiejęt-
ność dzielenia się z innymi - podkreśliła 
prezydent. 

Jadłodajnię prowadzi Fundacja „Soli-
darni”. Grzegorz Stępiński prezes fun-
dacji zaznaczył, jak ważne to będzie 
miejsce dla osób, które często nawet 
przez kilka dni nie jedzą nic ciepłego, 
a zbliża się najgorszy dla nich okres - 
zima. 

- Cieszę się, że mamy sojusznika w osobie 
Pani Prezydent, która rozumie potrzebę 
pomagania tym, którzy w życiu sobie nie 
radzą - powiedział Grzegorz Stępiński.

Urząd Miasta przekazał na prowadze-
nie jadłodajni ponad 28 tysięcy złotych 
w ramach dotacji na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w zakresie pomocy 
społecznej, ochrony i promocji zdro-
wia. Uroczystego poświęcenia jadłodajni 
dokonał ksiądz kanonik Zbigniew Zgoda 
Proboszcz Parafi i pw. Narodzenia NMP.

MR
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III Budżet Obywatelski
Na projekty znajdujące się na liście do głosowania może oddać głos 
mieszkaniec Miasta Bełchatowa (zameldowany na pobyt stały lub 
czasowy), który najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania ukończył 
16 lat.

Głosujemy na formularzu elektronicznym poprzez stronę 
www.decydujemy.belchatow.pl

WAŻNE: W Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie urucho-
mione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
w celu umożliwienia oddania głosu osobom nie posiadają-
cym dostępu do tego rodzaju sprzętu. PAMIĘTAJ: Głosujący 
może oddać głos tylko jeden raz poprzez postawienie znaku 
X przy maksymalnie trzech wybranych projektach na formu-
larzu elektronicznym. Jeżeli głosujący oddał głos więcej niż 
jeden raz lub jeżeli nie zaznaczył żadnego pola, bądź za-
znaczył więcej niż 3 propozycje, głos taki traktuje się jako 
nieważny. Informacja o wyniku głosowania podana zosta-
nie 23 października 2015 r. na stronach internetowych: 
www.belchatow.pl oraz www.decydujemy.belchatow.pl.

Z Prezydent Bełchatowa Mariolą Czechowską rozmawiała Aleksandra Elminowska.

Udało się! Tańsze obiady w naszych szkołach

Jaka cena obiadów dla uczniów beł-
chatowskich szkół obowiązuje w roku 
szkolnym 2015/2016?

Koszt obiadów w naszych szkołach jest 
znacząco niższy niż w roku ubiegłym. 
W pięciu placówkach cena za obiad wy-
nosi 5 zł, we wszystkich pozostałych 4 zł.
 

Jest tanio, ale nie aż tak jak prze-
widywała Pani obejmując urząd Prezy-
denta…

Zdaję sobie sprawę, że nie udało się 
nam osiągnąć zapowiadanych cen obia-
dów. Mimo wszystko uważam, że w 

obliczu zmian wynikających z ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
obowiązujące stawki możemy uznać 
za sukces. Wymagania dotyczące posił-
ków wydawanych na stołówkach szkol-
nych oraz dostosowanie się do nowych 
norm zwiększają koszty ich przygotowa-
nia. W większości polskich szkół obiady 
są droższe niż w roku ubiegłym. Zapew-
ne jesteśmy jednym z nielicznych miast
w Polsce, w którym ceny za obiady spadły. 
Dlatego tym bardziej, chciałabym podzię-
kować fi rmom cateringowym za okazaną 
wolę podczas negocjacji oraz chęć 
dalszej współpracy na nowych warun-
kach.

      Czy nadal na wsparcie ze strony mia-
sta mogą liczyć dzieci rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacji życiowej?

Oczywiście. Zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice znajdujący się w trudnej sy-
tuacji życiowej mogą uzyskać pomoc 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
– między innymi w formie dofi nansowania 
do obiadów. MOPS realizuje swoje zada-
nia poprzez dożywianie dzieci w szko-
łach, przedszkolach oraz świetlicach śro-
dowiskowych. Obiady dla dzieci przyzna-
je się na podstawie decyzji administra-
cyjnej wydawanej po przeprowadzeniu 
rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach pomoc w formie dopłaty do obiadów 
w szkole czy przedszkolu może być przy-
znana także na wniosek dyrektora szkoły 
lub przedszkola.

Dziękuję za rozmowę.

www.belchatow.pl
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Sto osiemdziesiąt osiem – dokładnie tyle dni nauki wypada w roku szkolnym 2015/2016. Kolejny 
rok szkolny przyniósł nowości. Jakie? Jest kilka zmian w zasadach oceniania czy przyznawania 
zwolnień z WF, rewolucja także w szkolnych sklepikach - to tylko niektóre zmiany już obowiązujące 
w placówkach.  

W nowy rok szkolny ze zmianami!

1 września naukę w pierwszej klasie obo-
wiązkowo rozpoczął cały rocznik 6-lat-
ków (w minionym roku ten obowiązek 
dotyczył tylko dzieci 6-letnich urodzonych 
w pierwszej połowie roku). - W miejskich 
szkołach podstawowych utworzono czter-
dzieści oddziałów klas I, naukę w nich 
podjęło prawie dziewięciuset uczniów. 
Z kolei do czternastu „zerówek” poszło 
nieco ponad trzystu maluchów – wylicza 
wiceprezydent Agnieszka Wysocka. We 
wszystkich szkołach podległych UM – pod-
stawówkach, gimnazjach i III LO – nauki 
pobiera niespełna pięć tysięcy uczniów. 
Z początkiem roku szkolnego wszedł 
w życie kolejny etap reformy dotyczą-
cej podręczników. Bezpłatny elementarz 
stworzony przez MEN otrzymali nie tylko 
pierwszoklasiści, ale  również uczniowie 
z klasy drugiej. - Za podręczniki nie za-
płacili także rodzice uczniów czwartych 
klas szkoły podstawowej i pierwszych 
klas gimnazjów. Zostały one zakupione 
przez szkoły za pieniądze przekazane 
przez Ministerstwo. Kiedy wizytowałam 
w placówkach wielu rodziców wykazy-

wało pozytywne zaskoczenie tą zmianą, 
nie ma się co dziwić szkolna wyprawka 
jest niebagatelnym wydatkiem w domo-
wym budżecie. Wielu rodzicom po prostu 
ulżyło, jednocześnie chcę dodać, że  do 
2017 roku wszystkie roczniki mają zostać 
objęte reformą podręczników –  mówi wi-
ceprezydent Agnieszka Wysocka.  
Zmiany nastąpiły także w ocenianiu pra-
cy uczniów. Zgodnie z ministerialnym 
rozporządzeniem, od tego roku możliwe 
będzie wprowadzenie ocen opisowych na 
wszystkich etapach nauczania, a nie - jak 
było do tej pory - tylko w nauczaniu po-
czątkowym. Nowe przepisy przewidują 
zmiany na zajęciach z plastyki, techni-
ki, muzyki czy wychowania fi zycznego. 
W tym ostatnim z wymienionych przy-
padków najistotniejsza zmiana stano-
wi, że lekarze nie będą mogli wystawić 
zwolnień z WF-u na cały semestr, ale 
będą mogli zwolnić ucznia tylko z nie-
których ćwiczeń. - Idea jest taka, by 
najistotniejszym elementem w ocenie z 
WF była systematyczność frekwencji oraz 
wysiłek i zaangażowanie ucznia, a nie 
tylko sportowe osiągnięcia. Chodzi o to, 
żeby zachęcić dzieci i młodzież do lekcji 
wychowania fi zycznego, a walczyć jest
o co, bo polska młodzież tyje najszyb-

ciej w całej Europie. Już siedemnaście 
procent chłopców i jedenaście procent 
dziewcząt w wieku 7-18 lat zmaga się 
z otyłością. Dzieci po prostu coraz mniej 
się ruszają. Liczę, że nowe zasady oce-
niania ośmielą mniej sprawnych uczniów 
do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. 
Najbliższe miesiące pokażą czy nowe 
zasady się sprawdziły. Oby, trzymam 
za to kciuki – podkreśla Agnieszka Wysoc-
ka. Podobne kryteria w ocenianiu obowią-
zują w przypadku zajęć artystycznych - 
tu także liczyć się ma frekwencja i zaan-
gażowanie ucznia. 
Rewolucja – o czym wyjątkowo głośno 
było przez ostatnie tygodnie – w szkol-
nych sklepikach. Z półek już zniknęła 
żywność wysoko przetworzona, naszpi-
kowana konserwantami, ulepszaczami, 
solą i cukrem. Zamiast tego – warzy-
wa, owoce, kanapki  z pełnowartościo-
wego pieczywa, do picia: soki i woda. 
Ze sklepowych półek na zawsze zniknęły: 
cola, chipsy i czekoladowe batony. Do-
świadczenia najbliższych miesięcy poka-
żą czy młodzież – ale także ich rodzice - 
tę zmianę zaakceptują w swoim menu. 
O tym w kolejnym numerze!

MJ
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Ciekawe informacje, wykłady 
a także  prezentacja fi rm, któ-
re oferują urządzenia przyjazne 
środowisku, wszystko to w jed-
nym miejscu na raz- w MCK-u.

Oszczędnie
i ekologicznie
„Odnawialne źródła energii- dla każ-
dego” to tytuł konferencji, jaka od-
była się 1 października w Miejskim 
Centrum Kultury. Głównym tematem 
spotkania było wykorzystanie energii 
odnawialnej w gospodarstwach do-
mowych, w mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstwach, a także w jaki 
sposób pozyskiwać dotację na ich in-
stalację. 

Uczestnicy mogli zapoznać się z fi r-
mami oferującymi instalacje m.in. 
paneli fotowoltaicznych, pomp cie-
pła, co dostarczyło dodatkowych 
informacji pomocnych w podjęciu 
decyzji o inwestycji w Odnawialne 
Źródła Energii. 

MR

Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii 
Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022.

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta

Dla mieszkańców jest to kolejna szansa 
do włączenia się w proces zarządzania 
Bełchatowem. W dniach od 29 września 
do 7 października mieszkańcy mogą wy-
razić opinię oraz wnieść uwagi do pro-
jektu dokumentu, który określa kierunki 
rozwoju miasta na następne siedem lat.
Propozycje i opinie można wyrazić 

 w formie pisemnej, w tym drogą elek-
troniczną, z wykorzystaniem formula-
rza konsultacyjnego. 7 października, 
od godz. 10.00 do 18.00 w Sali Herbo-
wej Urzędu Miasta odbędą się również 
konsultacje  otwarte, podczas któ-
rych mieszkańcy będą mogli porozma-
wiać bezpośrednio z autorami strategii 

i przedstawiać swoje uwagi i sugestie. 
Opracowaniem podzielonego na dwie 
części dokumentu Strategii, zajmował się 
specjalnie powołany zespół zadaniowy. 
Znajdująca się w I części diagnoza wraz 
z wynikami badań ankietowych informu-
je o obecnej sytuacji miasta. W części 
drugiej dokumentu zostały określone 
najistotniejsze  wyzwania rozwojowe 
miasta w jego trzech obszarach: gospo-
darczym, inwestycyjnym i społecznym.
 
Projekt dokumentu Strategii Rozwoju 
Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2022 
wraz z formularzem zgłaszania uwag 
został zamieszczony na stronie interne-
towej www.belchatow.pl/strategia. 
Jest także dostępny do wglądu w Wy-
dziale Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, 
pok. 215 w godzinach pracy Urzędu. 

AE

Obszar Funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów 
Szczerców Złoczew jest wyróżniony w Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020 jako Obszar Strategicznej Interwencji służący osiąganiu 
celów rozwoju Województwa. 

Spotkanie samorządów

Miasto Bełchatów pełni funkcję lide-
ra w grupie dwudziestu pięciu Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego, które 
razem współpracują w celu opracowa-
nia założeń do wspólnej strategii w Ob-
szarze Funkcjonalnym Zagłębia Górniczo 
Energetycznego Bełchatów Szczerców 
Złoczew. Obszar ten odgrywa istotną 
rolę w zapisach Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Łódzkiego 2020 - znalazł 
się na drugim miejscu, tuż za Łódzkim 
Obszarem Metropolitalnym. Strategia 
województwa wyodrębnia pięć obsza-

rów, które ze względu na swą specyfi kę 
mogą stanowić fundament silnej pozycji 
konkurencyjnej regionu. W spotkaniu 
jakie zorganizowano 23 września w beł-
chatowskim magistracie przedstawicie-
le samorządów i Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego dyskutowali nad dalszą 
współpracą, przedstawiono zadania 
o znaczeniu regionalnym, a także roz-
mawiano o wyborze projektów strate-
gicznych. Planów i pomysłów jest wiele 
począwszy od ścieżek rowerowych, 
rozwoju niskoemisyjnego transportu 
publicznego, rozwoju kolei przez budowy 
dróg, które z nich zostaną zrealizowane? 
Tego jeszcze nie wiadomo, ale jak powie-
dział Ireneusz Owczarek Wiceprezydent 
Miasta - najważniejsze, że porozumienie 
funkcjonuje, będziemy składać wspólnie 
projekty właśnie po to by razem mieć 
większą siłę przebicia. Kolejne spotkanie 
partnerów za około cztery tygodnie.

MR

www.belchatow.pl
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Panie Przewodniczący uczniowie 
już wrócili w szkolne ławy, odpoczywa-
li dwa miesiące, a jak ten czas spędzili 
miejscy radni?

Jeśli o mnie chodzi to w tym roku mu-
siałem zrezygnować z wakacji. Okres 
przedwakacyjny był bardzo intensyw-
ny: wizyty Andrzeja Dudy i Beaty Szydło 
w Bełchatowie, wiele ważnych spraw 
związanych z prawidłowym funkcjono-
waniem Rady Miejskiej, ale też praco-
wite dyżury w urzędzie, na które przy-
chodzi wielu bełchatowian, ze swoimi 
problemami. Zanim się człowiek obej-
rzał jest już po wakacjach, a przed 
nim pracowite miesiące do końca roku.

Czy piastując funkcję Przewodni-
czącego Rady Miejskiej można w czasie 
wolnym nie myśleć o pracy? Czy to się 
Panu udaje, czy też praca jest zawsze 
na pierwszym miejscu?

Nowa funkcja to nowe obowiązki i rze-
czywiście, żeby wszystko funkcjonowało 
jak należy, trzeba poświęcić temu dość 

Czy radni miasta odpoczywają latem, czy też zawsze i wszędzie 
piastują swoją funkcję? O to jak wygląda ich praca, czas wol-
ny, przygotowania do kolejnych ważnych zadań i przedsięwzięć 
w mieście pytamy Dariusza Kubiaka Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 

Przed nami pracowite miesiące
dużo czasu. Dlatego też, te wolne chwile, 
które się pojawiają, staram się poświęcić 
rodzinnie i jak najlepiej je wykorzystać. 
Przyznaję, że w większości czas ten zago-
spodarowuje moja najmłodsza 10-letnia 
córka. Starsze dzieci studiują i pracują, 
więc w domu pojawiają się w ostatnim 
czasie niestety dość rzadko.

A może wakacje pomagają w spra-
wowaniu funkcji radnego? Zwiedzacie 
Państwo m.in. zaprzyjaźnione miasta, 
obserwujecie inne pomysły, rozwiąza-
nia....może niektóre warto wykorzy-
stać u nas?

Wielokrotnie  mówiłem o tym, że jednym 
z ważniejszych wyjazdów zagranicznych 
dla mnie, był wyjazd w roli samorządow-
ca V kadencji, do niemieckiego Lindau. 
Mogliśmy tam zapoznać się z funkcjo-
nowaniem miejskich spółek, jednostek 
oświatowych oraz działalnością lokalnych 
przedsiębiorstw. W mojej ocenie wiele 
przyjętych tam rozwiązań dałoby się z 
pożytkiem przenieść do nas. Uważam, że 
takie wymiany samorządowców są bardzo 
pożądane i przydatne.  

Jaki plan pracy ma Rada Miejska
na najbliższy czas? Czy są tematy, które 
wymagają natychmiastowych decyzji?

Oczywiście najważniejszym tematem
będzie przyszły budżet miasta na 2016 
rok. Urzędnicy, radni, mieszkańcy mogli 
do 1 października składać wnioski o dofi -
nansowanie publicznych zadań, które są 
zadaniami gminy. Czekaliśmy na propozy-
cje mieszkańców, bo to oni wiedzieli naj-
lepiej jakie inwestycje są najbardziej po-
żądane w okolicy ich zamieszkania oraz 
jeśli chodzi o rozwiązania usprawniające 
funkcjonowanie Bełchatowa. Zamykając 
to w jednym zdaniu: Wsłuchujemy się 
w głos mieszkańców.

Dziękujemy za rozmowę.

Wnioski 
o świadczenia
Od 22 września 2015r. do 19 listopada 
2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bełchatowie (ul. Dąbrowskiego 2) 
będzie przyjmował wnioski na świad-
czenia rodzinne i świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego. 

Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasił-
ku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu uro-
dzenia się dziecka,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pie-
lęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne 
i specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukoń-
czenia przez dziecko:
 - 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 
do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę 
w szkole lub w szkole wyższej i legity-
muje się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności. 

Do świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego ma prawo osoba uprawniona 
do alimentów od rodzica na podstawie 
tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 
Świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego przysługują osobie uprawnionej 
do ukończenia przez nią 18 roku życia 
albo w przypadku gdy uczy się w szkole 
lub szkole wyższej do ukończenia przez 
nią 25 roku życia, albo w przypadku po-
siadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – bezterminowo. 
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego 
oraz świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego uzależnione jest między innymi 
od spełnienia kryterium dochodowe-
go. Formularze wniosków, innych do-
kumentów niezbędnych do przyznania 
prawa do świadczeń można pobrać w 
siedzibie MOPS w Bełchatowie (Punkt 
Informacyjny – parter) lub ze strony 
internetowej www.mopsbelchatow.pl. 
Szczegółowych informacji udziela MOPS 
w Bełchatowie, tel. (0-44) 635 28 80.

DP
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Promocja lokalnej kultury i artystów jest najważniejsza, gdy ludzie są wspierani we własnym środowi-
sku, w którym się wychowali czują się doceniani. Obecnie na tle innych miast- to rzadkość, zazna-
cza Kajetan Galas stypendysta prezydenta miasta. 

Zaprezentowaliśmy naszą twórczość
- Bełchatowianie nas nie znają, 

może jedynie z nazwiska, ale mało 
kto widział czy słyszał naszą twór-
czość- mówi Aleksandra Szurgot, 
która znalazła się w siódemce sty-
pendystów, zaproszonych przez Pre-
zydenta Miasta Bełchatowa Mario-
lę Czechowską do wzięcia udziału 
w „Letnich koncerty ze stypendysta-
mi”. Pierwszy raz w naszym mieście 
zorganizowano wakacyjne wydarze-
nie, którego bohaterami byli młodzi, 
zdolni bełchatowianie. 
Stypendystom inicjatywa bardzo się 
spodobała, ale i od razu pojawiły się 
obawy, jak zostaną przyjęci przez 
„swoją” publiczność, bo jak pod-
kreśla Weronika Pochopień - dużo 
trudniej gra się dla swych bliskich, 
znajomych, sąsiadów, niż dla osób, 
których w ogóle się nie zna. 
Koncerty okazały się wielkim sukce-
sem, pogoda dopisała, a co za tym 
idzie i frekwencja. Wszyscy artyści 
zgodnie stwierdzili, że tego typu 
imprez w naszym mieście powinno 
być jeszcze więcej, bowiem Bełcha-
tów ma wielu zdolnych ludzi, którzy 
wręcz zarażają swą pasją i zdolno-
ściami. 

www.belchatow.pl
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Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 35

Kancelaria Prezydenta 
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna 
44 733 51 15

Sekretariat Prezydenta Miasta 
44 733 51 37

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta  
44 733 51 48
44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
44 733 51 43

Służba BHP 
44 733 51 99

Urząd Stanu Cywilnego 
44 733 03 33
44 733 99 33

Wydział Finansowy
44 733 51 28

Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych
44 733 51 91

Wydział Inżynierii
44 733 51 80

Wydział Organizacyjny
44 733 51 96

Biuro Rady Miejskiej 
44 733 51 70

Archiwum zakładowe 
44 733 51 92

Kadry  
44 733 51 94

System Zarządzania Jakością  
44 733 51 70

Informacja publiczna  
44 733 51 95

Wydział Oświaty
44 733 51 71

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 62
44 733 51 09

Polityka informacyjna  
44 733 51 39
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60

Teleprzewodnik UM PGM - konkurs fotografi czny

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 
byłego Zarządu WOD KAN
Ostatnimi miesiącami, po zmianach w Za-
rządzie spółki Wod Kan w Bełchatowie, 
prezes Piotr Kopek informował opinię 
publiczną o kulisach realizacji inwestycji 
związanej z budową instalacji odwad-
niania osadu i jego suszenia. Zadanie to, 
współfi nansowane z środków unijnych, 
realizowane było przez konsorcjum fi rm z 
Rebudem na czele. Miało ono bardzo duże 
znaczenie dla bełchatowian, bowiem, 
zgodnie z zapowiedziami ówczesnych 
władz miasta i spółki miało zlikwidować 
uciążliwości odorowe, występujące od 
wiosny 2014 roku. Nie dość, że tak się nie 
stało, to okazało się, że wybudowane su-
szarnie osadu, decyzją władz spółki, nie 
posiadają żadnej instalacji chroniącej 
miasto przed odorami pochodzącymi z 
procesu suszenia osadu. Dziś, po wykona-
niu serii badań i analiz wiemy, że ponad 
sześćdziesiąt procent uciążliwych odorów 
wypuszczanych przez całą oczyszczalnię 
ścieków pochodzi właśnie z suszarni osa-
dów! Kolejnym największym emiterem 
związków złowonnych są otwarte baseny 
fermentacyjne (OBF) z niewiele ponad 
dwudziestoprocentową emisją odorów 
(warto pamiętać, że w 2014 roku smród 
odczuwalny w Bełchatowie emitowały 

OBF, bo suszarni osadów wtedy nie było). 
Z końcem lipca prezes Piotr Kopek i wice-
prezes Wiesława Kuc, złożyli do prokura-
tury doniesienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez poprzedni zarząd spół-
ki, polegającego na działaniu na szkodę 
spółki, co było związane z realizacją Kon-
traktu 9, budową instalacji odwodnienia i 
suszenia osadu. Na licznych konferencjach 
prasowych (ich zapis zainteresowani znaj-
dą na stronie internetowej spółki www.
wodkanbelchatow.pl) prezes Piotr Kopek 
przedstawiał szczegóły zarzutów wobec 
poprzedniego zarządu, które miały świad-
czyć o umyślnym i konsekwentnym dzia-
łaniu wbrew interesowi spółki Wod Kan. 
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie, po-
stanowieniem z dnia 15 września 2015 roku 
wszczęła śledztwo w sprawie „podejrzenia 
zaistnienia nadużycia udzielonych upraw-
nień lub niedopełnienia ciążących obo-
wiązków przez członków Zarządu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji „Wod Kan” sp. 
z o.o. z/s w Bełchatowie”. W ten sposób 
argumenty i dowody przedstawiane od kil-
ku miesięcy przez prezesa Piotra Kopka, 
znalazły potwierdzenie w oczach organów 
ścigania.

WOD KAN

Celem Konkursu jest zarejestrowanie 
obrazów budynków wielorodzinnych za-
rządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Beł-
chatowie w powiązaniu z różnorodnymi 
przejawami życia mieszkańców osiedli 
oraz ukazanie infrastruktury technicznej 
znajdującej się w najbliższym otoczeniu 
budynków (place zabaw, tereny zielone, 
obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty 
użyteczności publicznej itp.). Głównym 
założeniem konkursu jest to, by każde 
zdjęcie przedstawiało wybrany budynek 
w ciekawym, niekonwencjonalnym uję-
ciu oraz otoczeniu. Konkurs „Architek-
tura bełchatowskich budynków wieloro-
dzinnych” adresowany jest do wszystkich 
mieszkańców Bełchatowa (zameldowa-
nych w Bełchatowie), profesjonalnie lub 
amatorsko zajmujących się fotografi ą. Zo-
stał on podzielony na dwie kategorie:  
1. Dzieci i młodzież szkolna (gimnazja i 

szkoły ponadgimnazjalne) – do 18 lat.
2. OPEN – powyżej 18 lat. 
Swoje prace (maksymalnie 3 fotografi e) 
mieszkańcy mogą zgłaszać poprzez prze-
słanie pliku w formie elektronicznej wraz 
z wypełnionym i podpisanym Formularzem 
Zgłoszeniowym oraz oświadczeniem na 
adres e-mail: pgm@pgmbelchatow.com 
do dnia 30 listopada 2015. Spośród nade-
słanych fotografi i powołane przez organi-
zatora Jury wybierze trzy zdjęcia, które 
zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce 
w każdej kategorii.  Uroczysta prezenta-
cja zwycięskich i wyróżnionych prac Kon-
kursu, a także wręczenie atrakcyjnych 
nagród, nastąpi podczas otwarcia wystawy 
„Architektura bełchatowskich budynków 
wielorodzinnych”, która odbędzie się w 
siedzibie Organizatora w grudniu 2015 r. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie: 
www.pgmbelchatow.com 

PGM

www.belchatow.pl
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Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Wydział Skarbu Gminy  
44 733 52 62

Nadzór nad spółkami miejskimi  
44 733 52 63
44 733 52 64

Wydział Spraw Lokalowych
44 733 51 06

Obsługa wspólnot mieszkaniowych  
44 733 51 02

Najem, zamiana mieszkań  
44 733 51 03

Dodatki mieszkaniowe  
44 733 51 05

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 51 64

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 51 55

Dowody osobiste  
44 733 51 51
44 733 51 52

Zespół ds. Informatyki
44 733 51 41

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi
44 733 52 71

Uzależnienia  
44 733 51 00

Wspieranie inicjatyw społecznych  
44 733 51 89

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką 
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 17

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 85

Zespół Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

 

Teleprzewodnik UM

„BTBS” Sp. z o.o.
44 632 65 19 

„MZK” Sp. z o.o. 
44 633 32 37

„PGM” 
tel. 44 632 37 73 

„SANIKOM” Sp. z o.o. 
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 
44 633 83 08 

„BKPPT” Sp. z o.o. 
tel. 44/733 11 20 

EKO-REGION Sp. z o.o.
tel. 44 633 08 15 

„PEC” Sp. z o.o. 
tel. 44/ 633 32 66

Budowa nowego zakładu może ruszyć 
w drugim kwartale 2016 roku, zakończyć 
ma się w niespełna rok. Jak podkreśla 
Marcin Rzepecki z Frame Factory - sama 
budowa jest tak naprawdę niewielką 
częścią całego procesu inwestycyjnego. 
Klu przedsięwzięcia to uruchomienie 
nowoczesnej linii produkcyjnej, której 
powstanie jest efektem badań prowa-
dzonych wspólnie z Politechniką Łódzką. 

Teraz chcemy opatentowaną technologię 
wdrożyć do nowo powstałego zakładu. 
Rzepecki podkreśla, że w tym zakresie 
fi rma podjęła współpracę z Polską Agen-
cją Rozwoju Przedsiębiorczości. - Projekt 
naszym zdaniem jest na tyle innowacyjny, 
że szybko uzyskamy pozytywną decyzję 
PARPu, dostaniemy dotację i tym samym 
zielone światło do realizacji - zaznacza 
inwestor. Spółka szacuje, że wartość ca-
łej inwestycji przekroczy koszt 15 milio-
nów złotych.  
Dla bełchatowian, szczególnie tych z in-
żynierskim dyplomem najistotniejsze jest 
jednak to, że otwiera się interesująca 
perspektywa zatrudnienia. -Jeszcze we 
wrześniu zwiększamy stan naszej załogi 
o kilku pracowników. Cały czas poszuku-
jemy specjalistów, inżynierów konstruk-
torów czy ich asystentów. Nie ukrywam, 
specyfi ka tej branży sprawia, że najle-
piej by było gdyby Ci ludzie pochodzili 

z naszego regionu, ale wbrew pozorom 
nie jest nam łatwo znaleźć wykwalifi ko-
waną kadrę – podkreśla Rzepecki. Dla-
tego inwestor nie wyklucza, za namową 
Politechniki Łódzkiej wdrożenia progra-
mu stypendialnego. Dziś jest jednak jesz-
cze za wcześniej by mówić o szczegółach.
Praca czeka, a Frame Factory, który 
na lokalnym rynku działa od 2011 roku, 
cieszy się jako pracodawca dobrą opi-

nią. - Byłam w fi rmie 
kilkakrotnie i muszę 
powiedzieć, że je-
stem pod wrażeniem. 
Stan osobowy zało-
gi, jeśli ulega zmia-
nom to tylko takim, 
że przychodzą nowi 
pracownicy. Wszy-
scy zatrudnieni są 
na umowę o pracę 
i chwalą sobie jej 
stabilność. Tacy 
p r z e d s i ę b i o r c y 
są bardzo pożądani 

przez samorząd i cieszę się, że Fra-
me Factory zdecydowało się rozwijać 
w Bełchatowie, choć wiem, że mieliśmy 
sporo konkurencji – mówiła podczas kon-
ferencji prezydent Mariola Czechowska. 
Jednocześnie zapewniła, że wysiłki beł-
chatowskiego samorządu cały czas zmie-
rzają do podniesienia konkurencyjności 
bełchatowskich stref, które są objęte 
Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

- W przyszłym roku chcemy dozbrajać 
kolejne grunty. Prowadzimy intensyw-
ne rozmowy z zakładem energetycznym 
i gazownią. Nie wykluczone, że w per-
spektywie kilku najbliższych miesięcy bę-
dziemy mogli budować tam drogi. Sądzę, 
że na atrakcyjność terenów przy Cza-
plinieckiej wpłynie też powstająca 
w ich najbliższym sąsiedztwie obwodnica 

– podkreśliła Prezydent Miasta.

MJ

Frame Factory, producent ultralekkich konstrukcji stalowych dla 
budownictwa szkieletowego pierwszym inwestorem w strefi e 
Czapliniecka. 31 sierpnia Prezydent Mariola Czechowska i przed-
stawiciel spółki – Marcin Rzepecki podpisali umowę dzierżawy 
1,5 hektara gruntu, na którym stanie nowy zakład produkcyjny.  
Docelowo zatrudnienie w nim ma znaleźć około trzydziestu osób.

Frame Factory – pierwszy inwestor w strefi e 
Czapliniecka
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Jeszcze kilka lat temu węzły ciepłow-
nicze włączano jednocześnie w całym 
mieście w odgórnie ustalonym terminie. 
Obecnie termin rozpoczęcia ogrzewania 
mieszkań zależy od zarządców budynków.
Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzy-
muje się przez kilka dni lub lokatorzy 
zgłaszają potrzebę ogrzewania mieszkań 
jest to sygnał dla zarządcy nieruchomo-
ści, że czas rozpocząć sezon grzewczy 
na osiedlach. Administratorzy przyjmują 

często umowne granice, co do wysokości 
spadku dziennej i nocnej temperatury 
na zewnątrz, wpływającej na włączenie 
ogrzewania w budynkach. Automatyka 
pogodowa, która funkcjonuje we wszyst-
kich węzłach będących własnością PEC, 
włącza lub wyłącza węzeł w zależności 
od temperatury. Urządzenia te analizują 
potrzeby budynku w odniesieniu do wa-
runków zewnętrznych. Automatyka jest 
szczególnie pomocna w okresach przej-

ściowych; w przypadku nagłego ochło-
dzenia we wrześniu czy czerwcu, np. 
w nocy lub nad ranem,  uruchamia ogrze-
wanie budynku, a w momencie wzrostu 
temperatury zewnętrznej, np. o godz. 
10.00 rano ogrzewanie zostanie wyłączo-
ne. Minimalizuje to koszty ogrzewania 
budynku oraz pozwala na uzyskanie kom-
fortu cieplnego w budynku przez cały rok. 
Opóźnianie przez wspólnoty mieszkanio-
we dostaw ciepła do mieszkań w okre-
sie jesiennych chłodów wbrew pozorom 
nie jest oszczędnością. Jak oszacowano 
wspólnie z administracjami mieszkanio-
wymi, gdy dobowe temperatury wynoszą 
ok. 9ºC, koszt ogrzewania przeciętnego 
mieszkania wynosi dziennie 2–3 zł. Zde-
cydowanie więcej kosztuje dogrzewanie 
mieszkań piecykami elektrycznymi i le-
karstwa dla przeziębionej rodziny. Pra-
widłowe przygotowanie do rozpoczęcia 
ogrzewania budynku, czyli tzw. sezonu 
grzewczego, wiąże się z pewnymi obo-
wiązkami również po stronie Odbiorcy 
ciepła. Przede wszystkim instalacja we-
wnętrzna centralnego ogrzewania w bu-
dynku musi być gotowa do pracy, co ozna-
cza, że należy zakończyć wszystkie prace 
remontowe czy modernizacyjne i uzupeł-
nić instalację wodą z sieci ciepłowniczej. 
No i oczywiście należy zgłosić chęć rozpo-
częcia sezonu grzewczego. Pamiętajmy 
o tym, szczególnie wtedy, gdy prognozy 
pogody zapowiadają ochłodzenie. PEC 
może „grzać" przez cały rok - ale tylko na 
wniosek Odbiorców.

PEC

Większość z nas nie myśli o tym, jak ciepło trafi a do naszych domów. I dobrze. Chodzi przecież 
o to, żeby czuć się komfortowo. To takie oczywiste. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców Bełchatowa, PEC jest gotowy do rozpoczęcia dostaw ciepła do bełchatowskich mieszkań.

Temperatura za oknem spada

Życzymy naszym Klientom jak najwięcej zadowolenia z dostarczanego 
przez PEC Bełchatów ciepła systemowego.

Trochę historii
Jeszcze na początku lat 90-tych decyzję o uruchomieniu ogrzewania podejmowane były odgórnie. Jego rozpoczęcie wymuszone 
było datą 15 października oraz uwarunkowaniami pogodowymi, to znaczy w ciągu trzech kolejnych dni o godz. 19.00 
temperatura nie przekroczyła +10°C. Wówczas podejmowano decyzję administracyjną o rozpoczęciu sezonu. Zakończenie 
zaś następowało 15 kwietnia przy temperaturach nie spadających poniżej +10°C. Dziś, dzięki postępowi technologicznemu, 
automatyce pogodowej, ciepło systemowe jest dostępne przez cały rok na życzenie Odbiorców.

www.belchatow.pl
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Święto Teatru 
w MCK-u
Miejskie Centrum Kultury zaprasza w paź-
dzierniku na wielkie święto teatru! Przed 
nami XXI Jesienne Spotkania Teatralne 
z BAT-em, podczas których zapre-
zentowane zostaną rozmaite spek-
takle w wykonaniu zarówno naszych 
lokalnych grup teatralnych, jak i ce-
nionych teatrów z całego kraju.

6.10.2015r., godzina: 18:00 
„Grupa Laokoona” - spektakl gru-
py teatralnej dorosłych „A TO MY” 
Sala teatralno – widowiskowa MCK PGE GM
Bilety: 6 zł

8.10.2015r., godzina: 19:00
Spektakl „Jakiś i Pupcze” – spektakl 
tylko dla dorosłych Teatru im. Stefana 
Żeromskiego z Kielc Sala teatral-
no – widowiskowa MCK PGE GM
Bilety: I strefa – 35 zł; II strefa – 25 zł 

10.10.2015r., godzina: 17:00
„Śpiąca Królewna” – spektakl dzie-
cięcej grupy teatralnej „Teatrinka”
Sala teatralno – widowiskowa MCK PGE GM

Bilety: 6 zł 

"Ziołolecznictwo. Magia i nauka" to tytuł wystawy, na którą zaprasza 
Muzeum Regionalne. Od 21 października w murach dworku będzie 
można poczuć się jak w chacie zielarki. 

Medycyna ludowa w Muzeum
Na wystawie zaprezentowana zostanie 
historia  ziołolecznictwa - zielarstwa i  
medycyny ludowej. Będzie można zwie-
dzić wnętrze chatki zielarki wiejskiej, 
zapoznać się z historią zielarstwa klasz-
tornego i dowiedzieć się kim były panny 
apteczkowe, z ciekawostek:
- aloes miał zapewniać szczęście i miłość
- hyzop - dawał oczyszczenie duchowe
- rumianek miał moc zwiększania szansy 
na sukces itp., itd...
Eksponaty  ze zbiorów: Muzeum Arche-
ologicznego i Etnografi cznego w Łodzi, 
Muzeum Historii Farmacji w Łodzi, Mu-
zeum Historii Miasta Zduńska Wola, Wy-
działu Farmacji Uniwersytetu Medycz-

nego w Łodzi, Muzeum Regionalnego 
w Bełchatowie oraz zbiory prywatne Pana 
Mateusza Danielczyka z Bełchatowa.

MR

10.10.2015r., godzina: 18:30
„W czasie deszczu dzieci się nudzą”
– spektakl muzyczny dziecięcej gru-
py teatralnej „Teatrina” Sala te-
atralno – widowiskowa MCK PGE GM 
Bilety: 6 zł 

11.10.2015r., godzina: 17:00
„Tektonika uczuć” – premierowy spek-
takl młodzieżowej grupy teatralnej BAT
Sala teatralno – widowiskowa MCK PGE GM

Bilety: 6 zł

12.10.2015r., godzina: 18:00
„Uciechy staropolskie” – spektakl mło-
dzieżowej grupy teatralnej PKP Sala te-
atralno – widowiskowa MCK PGE GM
Bilety: 6 zł 

22.10.2015r., godzina: 18:00
„Tylko jeden dzień” – spektakl dla 
dzieci Zdrojowego Teatru Anima-
cji w Jeleniej Górze Sala teatral-
no – widowiskowa MCK PGE GM
Bilety: 10 zł 

Kiermasz Taniej 
Książki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna Filia nr 3 (Okrzei 45) za-
prasza na XI Kiermasz Taniej Książ-
ki. W dniach 16 i 17 października 
w godzinach pracy biblioteki bę-
dzie można kupić książki popular-
nonaukowe, poradniki, biografi e, 
książki historyczne, klasykę polską 
i obcą, a także  literaturę współ-
czesną, nie zabraknie także pozycji 
dla najmłodszych. Książki dostępne 
w trakcie kiermaszu pochodzą m.in. 
ze zdublowanych darów od czytel-
ników. Fundusze zebrane w czasie 
kiermaszu przeznaczone zostaną 
na zakup nowości wydawniczych.

MR

Dni Papieskie
Przed nami Dni Papieskie, odbędą się one 
w dniach 16-22 października. W programie 
m.in. bezpłatny „Koncert na kieliszkach 
Glass Duo” w MCK PGE Gigantach Mocy, 
kiermasz kremówek papieskich, serdusz-
ka dla Jana Pawła II. Dokładny harmono-
gram wydarzeń już niebawem na stronie 
www.belchatow.pl
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Bełchatowscy Mistrzowie Europejskiego 
Finału Czwartków Lekkoatletycznych

Ruszyła kolejna odsłona Ulicznego Bie-
gu „Bełchatowska Piętnastka”. Do star-
tu zostało jeszcze kilka tygodni, ale już 
teraz za pośrednictwem strony interne-
towej: www.pietnastka.belchatow.
pl można zgłosić swój akces w biegu. In-
ternetowe zgłoszenia będą przyjmowane 
do 17 listopada. Ci, którzy tego nie zro-
bią, będą mogli zapisać się w dniu zawo-
dów w Biurze Organizacyjnym w godz. 
8:00 – 11:00. 

Dziewiętnasta odsłona „Bełchatowskiej 
Piętnastki” odbędzie się 22 listopada. 
Tradycyjnie uczestnicy będą musieli się 
zmierzyć z 15-kilometrowym dystansem, 
na trasie prowadzącej przez bełchatow-
skie ulice. Każda z pętli (po 5 km) popro-

6 września w Warszawie odbył się 
X Międzynarodowy Puchar Lekko-
atletyczny dla dzieci i młodzieży. W 
zawodach udział wzięli sportowcy z 
7 europejskich państw: Estonii, Sło-
wacji, Rosji, Litwy, Łotwy, Węgier 
oraz Polski. Wśród młodych lekko-
atletów znaleźli się także dwaj beł-
chatowianie z rocznika 2002, zwy-
cięscy Ogólnopolskich Czwartków 
Lekkoatletycznych. 

Filip Chrosta w debiucie na tak du-
żej imprezie zaprezentował się fan-
tastycznie wygrywając bieg na 60 
metrów z czasem 7,59 s. Drugi na 
mecie reprezentant Węgier osiągnął 
czas 7,80 s. Doskonale podczas war-
szawskiego fi nału spisał się także 
Adam Patrzyk, który wygrał skok w 

dal deklasując rywali. Bełchato-
wianin uzyskał wynik 5,98 m. To 
o 40 cm wyżej, niż rezultat drugiego 
na podium zawodnika z Węgier. Dla 
Adama była to już druga przygoda 
z tak dużą imprezą. W ubie-
głorocznych zawodach zajął 
w  swojej konkurencji 3 miejsce. 

Wyniki osiągnięte przez Filipa Chro-
stę i Adama Patrzyka we wrześnio-
wym fi nale są największym sukce-
sem w historii występów reprezen-
tantów naszego miasta w zawodach 
z cyklu „Czwartki lekkoatletyczne”. 
Nagrodą za zwycięstwa w Europej-
skim Finale była wycieczka do Pa-
ryża.

DP

Już można się zapisać!
wadzona jest ulicami: 
H. Dąbrowskiego – gen. L. Czyżewskiego 
– Wąska – Kempfi nówka – H. Sienkiewicza 
– Słoneczna – Chełmińska – Wielkopolska 
– Olsztyńska – Targowa – Zielona – Harcer-
ska – S. Staszica – Promienna – Jasna – S. 
Okrzei – H. Dąbrowskiego. Na tej samej 
trasie zostanie przeprowadzony także 
Bieg Rekreacyjny przy „Bełchatowskiej 
Piętnastce”. Jego dystans to 5 km.

- To impreza z długą tradycją, cieszę 
się, że jest kontynuowana i rozwijana, 
a przede wszystkim, że stała się tak 
popularna wśród amatorów biegania. 
Przypomnę tylko, że w minionym roku 
na linii startu stanęło ponad tysiąc bie-
gaczy. Mam nadzieję, że i w tegorocz-

nej edycji będziemy mogli poszczycić 
się tak imponującą liczbą sportowców. 
Zapraszam już dziś – zachęca Prezydent 
Mariola Czechowska.

Regulamin „Bełchatowskiej Piętnastki” 
dostępny jest na stronie internetowej: 
www.pietnastka.belchatow.pl, tam też 
można znaleźć wszystkie szczegółowe 
informacje dotyczące biegu, podobnie 
jak w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Bełchatowa (numer telefo-
nu: 44 733-51-01). 

Organizatorem „Bełchatowskiej Piętnast-
ki” jest Urząd Miasta Bełchatowa i Beł-
chatowski Klub Lekkoatletyczny.

MJ

Stypendia sportowe
Każdego roku Prezydent Bełchatowa 
nagradza kilkudziesięciu wybitnie uzdol-
nionych sportowców. Stypendium pomaga 
młodym bełchatowianom rozwijać i pie-
lęgnować ich zainteresowania. Jest tak-
że wyrazem uznania dla ich znaczących 
osiągnięć. Stypendia przyznawane są na 
okres od 6 do 12 miesięcy i wypłaca się 
w okresach miesięcznych. O stypendium 
sportowe Miasta Bełchatowa może ubie-
gać się osoba, która reprezentuje bełcha-
towski klub sportowy oraz spełnia kryte-
rium wynikowe określone w regulaminie 
przyznawania stypendiów: była uczest-
nikiem Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Świa-
ta lub Pucharu Europy, jest medalistą Mi-
strzostw Polski, osiągnęła wynik na pozio-
mie odpowiedniej do kategorii wiekowej 
klasy sportowej w grach zespołowych, 
w kategoriach wiekowych junior i młod-
szych została powołana do kadry naro-
dowej. Termin składania wniosków mija 
10 października br. Wszystkie potrzebne 
dokumenty należy złożyć w Wydziale 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
w Bełchatowie – pokój 210. Wnioski będą 
rozpatrywane przez Komisję Stypendial-
ną. Regulamin przyznawania stypendiów 
wraz z wzorami wniosków można znaleźć 
na ofi cjalnej stronie internetowej Miasta 
Bełchatowa www.belchatow.pl w zakład-
ce „Sport”.

DP

www.belchatow.pl
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Góry Borowskie… Trzy połączone ze sobą wzgórza, wyrastające nieoczekiwanie na tle równin-
nego krajobrazu… Więcej niż prosty wybryk natury, więcej niż punkt na mapie… Miejsce – sym-
bol, część samoświadomości lokalnej społeczności, zaułek pamięci, gdzie przeszłość spotyka się 
z teraźniejszością i spogląda ku nieznanej jeszcze przyszłości. Co sprawiło, że od lat gromadzimy się tam 
w pierwszą niedzielę września, kultywując tradycję, która daje niecodzienne poczucie patosu, 
prawie sacrum, ukrytego w biało-czerwonych kolorach sztandarów? Dla kogo są skrzydlate prze-
mówienia i kwiaty, dla kogo honorowe salwy?

Uroczystości wrześniowe na Górach Borowskich
Góry Borowskie to historia stara jak 
„szwedzki potop”, dziś jednak czcimy 
najważniejszą i najbardziej dramatycz-
ną jej odsłonę, wsłuchując się w echa 
pierwszych dni września 1939 r., echa 
zaprawdę nieśmiertelne. Wszak wtedy, 
od ataku Niemiec na Polskę, zaczęła 
się II wojna światowa. Sprawa oczywi-
sta, ale warto o niej przypominać, bo 
świat miewa krótką pamięć, a my tutaj 
zapomnieć nie możemy! Trzy niewiel-
kie wzgórza położone na południowy 
wschód od Bełchatowa stały się areną 
i przedmiotem jednej z najbardziej za-
ciekłych bitew kampanii nazwanej (nie 
do końca słusznie) wrześniową. A było 
to w wielkim skrócie tak… Drugiego 
dnia wojny wzmocniony 2 Pułk Piecho-
ty Legionów (zgrupowanie pułkownika 
Ludwika Czyżewskiego) został włączo-
ny do Grupy Operacyjnej „Piotrków”, 
dowodzonej przez generała Wiktora 
Thomée. Dzień później, mimo stosun-
kowo niewielkich sił, obsadził rozległy 
25-kilometrowy odcinek Księży Młyn 
– Borowskie Góry – Rozprza. Po prze-
rwaniu polskiej obrony pod Częstocho-
wą i wyjściu Niemców na szosę pro-
wadzącą z Radomska przez Piotrków 
do Warszawy, pozycja obronna pułkow-
nika Czyżewskiego nabrała szczegól-
nego strategicznego znaczenia: miała 
zabezpieczyć tyły operacyjne Armii 
„Łódź”, osłonić Bełchatów i Piotrków. 
Tymczasem znakomicie uzbrojony nie-
miecki XVI Korpus Armijny (zwany Pan-
cernym) generała Ericha Hoepnera parł 
prosto na Warszawę. Na odcinek bro-
niony przez zgrupowanie pułkownika 
Czyżewskiego, Niemcy natarli już po-
południu 3 września. Impet ich ofensy-
wy wzmagał się z godziny na godzinę, a 
najzacieklej atakowanym punktem opo-
ru były Góry Borowskie. 4 i 5 września 
szturmowały je oddziały dywizji pancer-
nej, zastąpionej później przez dywizję 
piechoty. Atak niemiecki wspierany był 

zmasowanym ostrzałem artyleryjskim, 
czołgami i uderzeniami lotnictwa bom-
bowego. Obie strony ponosiły duże stra-

ty, dochodziło do zaciekłej walki wręcz. 
Sam Ludwik Czyżewski wspominał: „Na-
tężenie ognia na Góry Borowskie osiąga 
nieprawdopodobną siłę. Strzela artyleria 
ciężka, lekka i moździeże. Ziemia trzęsie 
się od eksplozji pocisków, bomb i ciężkich 

granatów. Góry Borowskie są przykryte 
dymem i pyłem ziemi, wyrzucanej przez 
pękające pociski. Rwie się połączenie 

telefoniczne. Dochodzą wieści o stra-
tach własnych, które są już bardzo 
duże... Ogień nie ustaje... Wydaje się 
niemożliwe – na miarę odczuć i pojęć 
ludzkich – ażeby można było w tym 
piekle wytrzymać... Tymczasem nasza 
załoga trwa”. W krytycznym momen-
cie boju, kiedy wszystkie odwody zo-
stały już zużyte, pułkownik Czyżewski 
sformował tyralierę z orkiestry, ta-
borytów, ordynansów i telefonistów, 
którzy powstrzymali kolejne niemiec-
kie natarcie. Dowódca wykrwawio-
nego i pozbawionego rezerw pułku 
zdecydował się wycofać wieczorem 
5 września, ale lokalne starcia w rejo-
nie Gór Borowskich trwały jeszcze do 
świtu dnia kolejnego. W sumie straty 
2 Pułku Piechoty Legionów w obronie 
pozycji Księży Młyn – Góry Borow-
skie – Rozprza wyniosły: 16 ofi cerów, 
67 chorążych i podchorążych, 580 
podofi cerów, starszych legionistów 
i legionistów. Razem: 663 ludzi. Wielu 
z nich (ok. 150) spoczywa w kwaterze 
na cmentarzu w Grocholicach. I dla-
tego rokrocznie uroczystości wrze-
śniowe zaczynają się w tym właśnie 
miejscu (w pierwszą sobotę września). 
Tradycję tę rozpoczął sam generał Lu-
dwik Czyżewski w roku 1972. Przyjeż-
dżał tu wraz ze swoimi żołnierzami 
aż do śmierci, która nastąpiła 
13 lat później. W 1991 r. patronat 
nad skromnymi zrazu uroczystościa-
mi przejęło Miasto Bełchatów i Gmina 
Wola Krzysztoporska. Tak wygląda ta 
historia w pigułce. Wystarczy, by zro-

zumieć dla kogo są sztandary, przemó-
wienia, kwiaty i salwy. Bohaterscy obroń-
cy Gór Borowskich żyją dzięki pamięci 
o wartościach, których bronili. Te zaś są 
wieczne.

Arkadiusz Kowalczyk
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-nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 18/11 o pow. 0,0930 ha w obrębie 12 położona 

w Bełchatowie przy ul. T. Ślusarskiego. - cena wywoławcza 97 500,00 zł   

-nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 18/15 o pow. 0,1168 ha w obrębie 12 położona 

w Bełchatowie przy ul. T. Ślusarskiego. - cena wywoławcza  116 600,00 zł 

Opis: Nieruchomości posiadają dostęp do sieci uzbrojenia technicznego: energetycznej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, wodociągowej. Działki położone są w południowej części miasta, na osiedlu 

Ludwików.  Teren osiedla  jest  w  trakcie zagospodarowywania. Powstaje   nowe  osiedle  domów 

jednorodzinnych- zabudowa  willowa.  Budowane  są  nowe  ulice,  infrastruktura  sieciowa i powstają  

nowe budynki jednorodzinne o  charakterze  rezydencjonalnym. Dużą część osiedla stanowią tereny  

zielone, jeszcze niezagospodarowane.

►

►

►

►

- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 276/2 o pow.0,1132 ha w obrębie 15, położo-

na w Bełchatowie w rejonie ul. Dalekiej. - cena wywoławcza 104 095,00 zł 

- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 276/4 o pow.0,1233 ha w obrębie 15, położona 

w Bełchatowie w rejonie ul. Dalekiej. - cena wywoławcza 109 695,00 zł 

- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 276/7 o pow.0,1247 ha w obrębie15, położona 

w Bełchatowie w rejonie ul. Dalekiej. - cena wywoławcza 99 645,00 zł 

- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 276/9 o pow.0,1258 ha w obrębie15, położona 

w Bełchatowie w rejonie ul. Dalekiej. - cena wywoławcza 100 545,00 zł

-nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 228/2 o pow. 0,1613 ha w obrębie 15,t poło-

żona w Bełchatowie przy ul. Jurajskiej - cena wywoławcza  131 330,00 zł 

Opis: Przedmiotowe działki położone są we wschodniej części miasta, na terenie osiedla Binków. 

Swoim kształtem są zbliżone do trapezu. Część osiedla to teren zabudowy przemysłowo-usługowej, 

środkowa część to obszar budownictwa wielorodzinnego, natomiast wzdłuż ulicy Dalekiej ciągnie się 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  Na terenie osiedla Binków znajdują się  duże  obiekty han-

dlowe oraz  mniejsze  sklepy spożywcze i liczne  punkty usługowe.

-nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 166/3 o pow.0,1454 ha w obrębie 04, położona 

w Bełchatowie przy ul. K. Jasińskiego - cena wywoławcza  127 874,00 zł 

-nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 166/4 o pow. 0,1120 ha w obrębie 04, położona 

w Bełchatowie przy ul. K. Jasińskiego - cena wywoławcza  98 499,00 zł 

-nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 166/6 o pow.0,1397 ha w obrębie 04, położona 

w Bełchatowie przy ul. K. Jasińskiego - cena wywoławcza  122 861,00 zł

Opis: Działki położone są w północnej części miasta, na osiedlu Bełchatówek. Teren osiedla jest 

w trakcie zagospodarowywania. Powstaje nowe osiedle z zabudową jednorodzinną mieszkanio-

wą i mieszkaniowo-usługową, nad rzeką Rakówką znajdują się tereny zieleni. Budowane są nowe

 ulice i infrastruktura sieciowa. W najbliższym otoczeniu działek ciągnie się obszar naturalnej zieleni 

nadrzecznej. 

Miejskie działki na sprzedaż


